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Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken de school
MR vergadering
OR vergadering
‘s avonds Kerstviering
Kerstvakantie
~ Schoolnieuws ~

Sinterklaas
Woensdag 5 december is het weer zo ver: de Sint komt ook dit jaar weer onze school bezoeken. Voor
deze dag zijn er een aantal punten van aandacht:
- Vanwege de verwachte drukte op deze dag staan er bij de
ingang van de kiss-and-ride zone parkeerwachten die u
de juiste kant op wijzen, want de kiss-and-ride zone wordt
deze dag alleen gebruikt om uw kind af te zetten en
daarna gelijk door te rijden. Wilt u langer blijven, dan dient
u op het grote parkeerterrein te parkeren of wordt u
doorverwezen naar het parkeerterrein van de Wehkamp.
Mocht u echter in het bezit zijn van een
gehandicaptenparkeerkaart, dan zijn hiervoor op de
kiss-and-ride zone enkele plekken gereserveerd. U kunt
de kaart aan de parkeerwachten laten zien en zij helpen u
verder. Graag verzoeken wij u om bij het parkeren de aanwijzingen van de parkeerwachten op
te volgen.
- Wij adviseren u om met de fiets te komen. Mochten hierbij problemen ontstaan vanwege het
brengen van de surprise, dan mag de surprise ook dinsdag 4 december na schooltijd in de
klas worden gebracht.
- Er is deze dag geen gymles voor groep 3, groep 4-5 en groep 6.
- Deze dag is de verwachting dat Sinterklaas rond 8.45 uur aan zal komen op het plein van De
Hoeksteen. Bent u nieuwsgierig en wilt u komen kijken, dan vragen wij u om achter de
afzetting te blijven. Dit vanwege het zicht van de kinderen op de aankomst van Sinterklaas.
- Vanaf 12.00 uur bent u welkom binnen onze school om een kwartiertje mee sfeer te proeven.
Bij de bovenbouw kunnen de surprises en cadeautjes worden bekeken, bij de onderbouw kunt
u bij uw kind in de klas komen om te kijken wat ze de afgelopen periode hebben geknutseld.
- Om 12.15 uur zwaaien we de Sint en zijn Pieten weer uit, dit gebeurt ook op het plein van De
Hoeksteen.
- We hanteren deze dag onze reguliere schooltijden. We starten om 8.15 uur en de kinderen
zijn om 12.15 uur uit. Het tussendoortje om 10 uur wordt geregeld vanuit de ouderraad en zal
bestaan uit ranja en een speculaasje.
In deze tijd maakt zo goed als iedereen wel gebruik van social media (Facebook, Twitter, e.d.). Toch
willen we aan u vragen om hier wat betreft schoolactiviteiten, zoals foto’s van het
Sinterklaasfeest discreet mee om te gaan. Wij stellen het zeer op prijs om niet ongevraagd
foto’s met andere kinderen erop te delen op social media. Wij hopen hiervoor op uw begrip en
medewerking. De Boogerd, De Hoeksteen en de SKLM hebben ieder een ouder geregeld om foto’s te
maken van deze dag. Deze foto’s worden door de gebruikers verspreid op de manier zoals u gewend
bent.
Afspraken omtrent uitdelen kerstkaarten
De tijd van het versturen/uitdelen van kerstkaarten komt er weer aan. Om teleurstellingen onder de
kinderen onderling te voorkomen, hebben we als team een aantal afspraken omtrent het uitdelen van
kerstkaarten opgesteld. Deze afspraken zijn als volgt:
- Vindt uw kind het leuk om een kerstkaart te geven, dan mag hij/zij één kerstkaart voor

-

de hele groep, inclusief de leerkracht, meenemen. Op die manier wordt er geen kind uit de
klas overgeslagen.
Wilt uw kind ook nog graag een kerstkaart apart aan kinderen uit zijn/haar groep of
andere groepen geven, dan verzoeken wij u om dit op het schoolplein te doen en niet
binnen de muren van de school.

Leerlingenraad
Op De Boogerd vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op
school. De leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de kinderen
bij het onderwijs wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen
om hun ideeën en meningen in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door
middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen actief meedenken, meepraten en
meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school. Hiermee
stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het samen werken aan
zaken die de school aangaan.
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uit iedere
groep worden 2 vertegenwoordigers gekozen. Deze vertegenwoordigers komen 1 keer
per 6 weken bijeen en vergaderen o.l.v. een leerkracht. Alle kinderen kunnen ideeën en
bespreekpunten aanleveren in de ideeënbus. De klassenvertegenwoordigers koppelen de
beslissingen die volgen uit de vergaderingen terug naar hun klas en naar de groepen van de
onderbouw.
Inmiddels zijn de klassenvertegenwoordigers gekozen en zullen zij binnenkort voor het eerst bij elkaar
komen. De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:
Groep 5: Janou en Evie
Groep 6: Britt en Iris
Groep 7: Noa en Tess
Groep 8: Dana en Carlijn
Samen bedenken zij hoe wij het nog leuker, gezelliger en beter kunnen maken op De Boogerd!
Schoolplein
We merken dat we ‘s middags soms kinderen en ouders al voor 12.45 uur weer terug op school zien.
Doordat dan ook de kinderen van de overblijf buiten zijn, is het voor de overblijfmedewerkers erg lastig
om goed overzicht te houden. Want voor wie zijn zij verantwoordelijk en voor wie niet? We willen u
daarom vragen om pas om 12.45 uur het schoolplein te betreden. Dan is er ook pleinwacht vanuit
school aanwezig om toezicht te houden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

